Inschrijfvoorwaarden
Artikel 1
Deze inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing indien men zich inschrijft
voor een opleidingsproduct van OTS-interstudie. In deze voorwaarden
wordt verstaan onder:
Deelnemer: degene die de studie volgt.
Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling
van de studie.
Studie: hieronder vallen alle opleidingsproducten van OTS-interstudie; dus
opleidingen, trainingen, studiedagen, cursussen, workshops,
evenementen, etc.
Annuleren: de opzegging van de studie door deelnemer of contractant.
Artikel 2
Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, stemt de
deelnemer c.q. contractant in met de inschrijfvoorwaarden en met de
verzorging van de studie zoals deze is weergegeven in de meest recente
brochure. De meest recente brochure staat ook altijd op internet vermeld.
Zie hiervoor: www.ots.nl.
Artikel 3
Bij ontvangst van het inschrijfformulier is de inschrijving door OTSinterstudie aanvaard, tenzij door de deelnemer het tegendeel schriftelijk is
meegedeeld.
Artikel 4
OTS-interstudie behoudt zich het recht voor plaats en tijden van de
studies te wijzigen. Een start kan vervallen of opgeschort worden indien
zich te weinig deelnemers aanmelden. Deelnemers ontvangen hierover
schriftelijk bericht en hun verplichtingen vervallen.
Artikel 5
Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een
studie vol is kan de deelnemer op verzoek worden ingeschreven voor een
studie waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende
studie gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke studie.
Artikel 6
OTS-interstudie behoudt zich het recht voor tussentijds studieprogramma’s te wijzigen om kwaliteitsredenen en/of in het geval van
veranderde exameneisen van derden.
Artikel 7
Na ontvangt van het inschrijfformulier is het gehele lesgeld verschuldigd.
Indien een studie niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na verstrijken van
de eerste lesdatum het betaalde lesgeld gerestitueerd. De deelnemer
maakt als dan geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden
schade.
Artikel 8
De deelnemer schrijft zich bij meerjarige studies in voor de gehele studie
of indien van toepassing de op het inschrijfformulier aangekruiste modules
c.q. onderdelen. Betaling kan per jaar geschieden.
Na afloop van het eerste studiejaar is OTS-interstudie gerechtigd de
studieprijs (naar alle redelijkheid) te wijzigingen mede afhankelijk van
ontwikkelingen van de prijsindex.
Artikel 9
Indien de deelnemer op het inschrijfformulier aangeeft de studieboeken te
willen bestellen via OTS-interstudie, geldt hetgeen in het navolgende ten
aanzien van (de betaling van) het lesgeld is bepaald ook voor (de betaling
van) het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld
niet mogelijk is.
Artikel 10
De door de deelnemer bestelde boeken worden zoveel mogelijk voor de
aanvang van de studie verzonden naar het op het inschrijfformulier
vermelde adres, danwel tijdens de eerste les uitgedeeld.
Artikel 11
Na inschrijving ontvangt de deelnemer c.q. de contractant een factuur.
Normaliter geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Deze
betalingstermijn staat op de factuur vermeld. Wanneer het lesgeld niet,
niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is OTS-interstudie gerechtigd
boven het verschuldigde lesgeld ook wettelijke rente, buitenrechtelijke
incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer c.q. contractant
in rekening te brengen. Tevens kan de toegang tot de lessen worden
ontzegd. Hiermee vervalt echter niet de betalingsverplichting t.o.v. OTSinterstudie.
Artikel 12
In beginsel dient het studiebedrag eventueel vermeerderd met het
boekengeld in één termijn te worden voldaan. Alleen indien de deelnemer
op het inschrijfformulier daarom verzoekt kan betaling in termijnen
plaatsvinden. Dit kan worden aangegeven bij ‘opmerkingen’ onderaan het
formulier. Afhankelijk van de duur van de studie gelden maandelijkse of
tweemaandelijkse termijnen gelijkmatig verdeeld over de betreffende
studie. Bij betaling in termijnen wordt per termijn 5 % van het
termijnbedrag als administratiekosten in rekening gebracht.
Termijnbetaling geschiedt uitsluitend per automatische incasso.
Artikel 13
Indien een deelnemer niet in staat is de studie te volgen, kan de
deelnemer OTS-interstudie schriftelijk verzoeken om deel te nemen aan
een op een later tijdstip aan te vangen studie onder de voorwaarden dat
het lesgeld binnen de gestelde termijn is voldaan en de vervangende

studie waaraan de deelnemer wil deelnemen, ruimte biedt, danwel van
start gaat. Er wordt in dit geval 5 % van het lesgeld als
administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 14
Bij verzuim van deelname aan de lessen wordt er in beginsel geen lesgeld,
nog delen ervan, gerestitueerd. Verzuimde lessen kunnen in overleg met
OTS-interstudie, kosteloos worden ingehaald in andere groepen, voor
zover daartoe bij andere groepen ruimte kan worden geboden.
Artikel 15
Annuleren is uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief mogelijk. De
datum van de poststempel van de aangetekende brief geldt als
aanzegtermijn van de annulering. De geplande startdatum van de studie
geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering en kan
afwijken van de werkelijke startdatum.
Artikel 16
Indien de studie uiterlijk 30 dagen voor de geplande startdatum wordt
opgezegd is een opzegvergoeding verschuldigd van 5 % van de
studiekosten. Wanneer binnen een jaar opnieuw wordt ingeschreven wordt
het bedrag in mindering gebracht op de dan geldende studieprijs.
Artikel 17
Een opzegvergoeding van 10 % van de studieprijs is verschuldigd indien
binnen 30 dagen voor de geplande startdatum wordt opgezegd. Wanneer
binnen een jaar opnieuw wordt ingeschreven voor een studie van OTSinterstudie wordt het bedrag in mindering gebracht op de dan geldende
studieprijs.
Artikel 18
Indien de studie na de geplande startdatum wordt geannuleerd is de prijs
van het aantal verzorgde lessen vermeerderd met een opzegvergoeding
van 25 % over de totale studieprijs per jaar verschuldigd, met dien
verstande dat de totaal verschuldigde kosten niet hoger zullen zijn dan de
totale studieprijs.
Artikel 19
Indien een studie met een looptijd van korter dan 2 maanden, op of na de
geplande startdatum wordt geannuleerd is het volledige bedrag
verschuldigd. Mocht de deelnemer voor aanvang laten weten verhinderd
te zijn om deel te nemen, dan kan na overleg met OTS-interstudie een
vervanger worden gestuurd. Dit is niet meer mogelijk indien de studie
inmiddels van start is gegaan.
Artikel 20
Geen opzegvergoeding is verschuldigd bij overlijden van de deelnemer.
Indien de deelnemer als gevolg van ziekte de lessen niet meer kan
bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dat geval dient er
binnen een maand na de annulering een doktersverklaring te worden
overlegd.
Artikel 21
Tussentijds onderbreken of opschorten van de studie is niet mogelijk
tenzij dringende (medische) redenen hieraan ten grondslag liggen.
Verzoeken daartoe dienen voor aanvang van het opschorten van de studie
schriftelijk ter beoordeling aan OTS-interstudie te worden voorgelegd.
Artikel 22
Van het door OTS-interstudie verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten
voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in
enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door
fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van OTS-interstudie. Het is niet toegestaan het
lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 23
Op OTS-interstudie tentamens/examens is het examenreglement van
OTS-interstudie van toepassing dat naar de deelnemer verzonden wordt
met andere tentamen/exameninformatie.
Artikel 24
Voor de studies waarbij opgeleid wordt voor een extern examen, dient de
deelnemer zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving
voor het examen bij de examinerende instantie.
Artikel 25
Bij klachten over de studie dient men zich in eerste instantie te wenden
tot de studiecoördinator van OTS-interstudie. Pas in tweede instantie kan
men zich wenden tot de directie.
Artikel 26
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren de deelnemer en
de contractant de inschrijfvoorwaarden van OTS-interstudie te kennen en
te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen
OTS-interstudie, de deelnemer en de contractant, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
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